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Co se bude dít v obci o prázdninách
Jak jsme Vás již dříve informovali, obci se podařilo získat jednak dotaci na úpravu plochy
vedle Veského rybníka, tak na opravu jedné místní komunikace. Na vysvětlenou proč jen na jednu
uvádíme, že takové omezení stanovil sám poskytovatel dotace (MMR ČR), aby tak mohl o dotační
prostředky podělit co nejvíce obcí.
V srpnu tak započne jednak rekonstrukce komunikace pod vodojemem a to v úseku od
okraje lesíka k vodojemu. Tato komunikace byla k rekonstrukci vybrána z důvodu, že při každém
větším dešti zde dochází ke splavování rozrušeného povrchu do kanalizačních vpustí. Z prostředků
obce pak bude souběžně provedena oprava části komunikace ve směru ke Zdické skále, neboť se
jedná o nejvíce poškozenou místní komunikaci v obci. Předpokládáme, že uživatelé nemovitostí
sousedících s opravovanými úseky budou mít pochopení pro dočasná omezení v průběhu stavby.
V téže době započne i úprava plochy vedle Veského rybníka, kde v její části vznikne
dlážděná plocha a parková úprava s lavičkami.
Obec po výběrovém řízení již na obě akce vybrala dodavatele a uzavřela smlouvy o dílo.
Za pomoci autojeřábu obce byly provedeny plánované přípravné práce na následnou opravu
komínu restaurace Na Slovance. Hasiči provedli velký kus práce na úpravě a údržbě domu č.p. 35.
Ještě v letošním roce bychom rádi provedli i opravu zdi v mateřské škole.
V měsíci červnu k požadavku KÚ Středočeského kraje starosta zpracoval projektové záměry
obce Kublov v celkovém objemu téměř 30 mil. Kč. V celkem pěti projektových záměrech se počítá
s dalšími opravami místních komunikací, výstavbou cesty do Broum, výstavbou chodníků a
rekonstrukcí obecních nemovitostí (rodný dům J.L. Zvonaře, bývalé kino). Budeme rádi, když
alespoň na část těchto záměrů se obci podaří v dohledné době získat potřebné prostředky.
Na zdejším obecním úřadě proběhly dvě veřejnosprávní kontroly. Jedna k rekonstrukci
garáže V Hoře, druhá k dodržování krizového zákona a dalších na tento zákon navazujících
předpisů. U žádné z těchto kontrol nebyla shledána pochybení.
Starosta Kublova na základě udělených plných
mocí zastupoval 30 obcí okr. Beroun na
celorepublikovém XV. Sněmu svazu měst a
obcí České republiky, který se v květnu konal
v Plzni. Na tomto sněmu byla obcemi ČR
podpořena tzv. Liberecká iniciativa, jejímž
cílem bylo dosáhnout vrácení podílu obcí na
výběru DPH z 21,4 % na 23,58 % v rámci
změny zákona o rozpočtovém určení daní
(RUD) od r. 2018. Toto navýšení představuje
cca 800 Kč na jednoho obyvatele.
Jak je to s opravou zdi na Velíze
Neradi bychom to zakřikli, ale vše nasvědčuje tomu, že dotaci i na tuto akci dostaneme.
I když jsme zatím rozhodnutí neobdrželi, podle stavu žádosti v systému MZE ČR již bylo
vygenerováno EDS projektu, což by mělo znamenat, že dotace byla schválena. Potvrzení
očekáváme v nejbližších dnech. Pokud opravdu dotaci obdržíme, bude to znamenat 100 %
úspěšnost obce ve vztahu k počtu námi podaných žádostí o dotaci v letošním roce.
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V uplynulém období proběhlo dalších několik jednání a to i ze zástupci Národního
památkového ústavu k přípravě rekonstrukce rodného domu J.L. Zvonaře. V současné době se řeší,
v jakém rozsahu obnovit do původní podoby přední obytnou místnost. Byli bychom rádi, kdyby se
příslušná pracoviště památkové péče konečně shodla na budoucí podobě této památky, což by obci
umožnilo dokončit rozpracovanou studii proveditelnosti a zadat zpracování projektu, který
potřebujeme pro podání žádosti o dotaci.
***
Letní výstava obrazů
Po celé léto bude v zasedací místnosti OÚ instalována
výstava obrazů, která byla úspěšně zahájena před
poutí, v pátek 23. června v 17 hodin. Spisovatel Otomar
Dvořák tradičně představil vernisážovým hostům
autory obrazů, vlastně autorky, protože letos se ke mě
přidala malířka Blanka Járková - Koutná. Snažím se
představovat
výtvarníky,
kteří mají ke
Kublovu
nějaký vztah.
Výstava
je
letos
obohacena také
o obrázky dětí z místní mateřské školy. Tentokrát se výstava jmenuje
"ČAS SETKÁNÍ", protože čas přináší změny, ale také ho lze měřit
hodinami. Jedny unikátní - pilové, celé ze dřeva, si můžete přijít
prohlédnout. Jejich autorem je Zdeněk Zýka, který je také jedním ze
členů tria LOTR - loveckých trubačů, kteří svým hudebním
vystoupením ozvláštnili zahájení výstavy. Děkuji za váš stálý zájem
o výstavy a těším se na setkávání při dalších výstavách.
Ladislava Kučerová.
Z Mateřské školy Kublov
Školní rok utekl jako voda a začínají měsíce odpočinku a rodinné pohody. Na konci školního roku proběhly
u nás v mateřské škole mnohé akce jak jen interní pro naše děti, tak veřejné pro všechny, kteří měli zájem se
jich účastnit. První akcí byl společný projekt kublovských umělců a našich dětí. Obec Kublov každoročně
pořádá krásnou a zajímavou pouťovou výstavu
místních umělců. Není náhodou, že obec, ve
které se narodil hudební skladatel Zvonař a která
dala vzniknout písni „Čechy krásné, Čechy mé“,
ukrývá velké výtvarné talenty. Již 12 let se zde
každým rokem pořádá výstava na předem určené
téma a její vernisáž je místní kulturní akcí číslo
jedna.
V letošním roce byla oslovena pro spolupráci i
Mateřská škola Kublov, a to pořadatelkami paní
Macháčkovou a paní Kučerovou. Paní Laďka
Kučerová je zároveň jednou z obdivovaných
vystavovatelek, dalšími jsou paní Blanka Járková
a místní tvůrce hodinářských zázraků pan
Zdeněk Zýka. Vznikl nápad na společnou
výstavu umělců a dětí, na propojení světa umění
a světa dětského výtvarného vyjádření viděné a
prožité skutečnosti. Téma je velmi krásné - Proměny. Proměny, kolik jich jen je v našem světě. Proměny
povznášející, pozitivní, tvořivé ale také negativní, ukončující. Měli jsme letos s našimi dětmi silný prožitek
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pozorování kuklící se housenky. Bohužel se nám nepodařilo odchovat z housenky motýla, ale podařilo se
nám probudit v dětech zájem o tuto krásnou proměnu. Četli jsme si o ní, pozorovali obrázky, sledovali
zajímavá videa. Další proměnou, na kterou jsme se zaměřili, byla proměna z miminka v bytůstku
navštěvující naši školku. Tak málo let a tak obrovská, krásná proměna. Sledovali jsme fotografie z doby
miminkovské a srovnávali jsme je se současností. Prožívali jsme pozorování každé jednotlivé fotografie
našich dětí, diskutovali jsme nad nimi, vystavovali jsme je. Nakonec vznikla dvě témata vystavovaných
prací. Jedním bylo téma kukly a motýla, druhým proměna malé bytosti ve větší a „rozumnější“ . Přijďte se
podívat na výstavu, která v Kublově potrvá do 1. 9. 2017. Stojí za to a naše Mateřská škola Kublov děkuje
organizátorkám za možnost nabídnuté spolupráce, která našim dětem přinese zkušenost s uměním a jeho
krásou.
Další akcí pro veřejnost byla
dlouho připravované závěrečné
vystoupení našich dětí, tentokrát
na téma pohádky O Sněhurce.
Tato pohádka se dětem letos
velmi líbila, a proto jsme se
rozhodli pro její ztvárnění.
Scénář byl autorský, vytvořen
pro tuto příležitost. Besídka byla
pečlivě připravena, sál Na
Slovance vyzdoben a děti
natěšeny. Pro veřejnost jsme si
připravili i drobné občerstvení
jako každým rokem.
Když jsme s dětmi vešli do sálu,
jen jsme se divili, kolik lidí se
sem může vejít. Opravdu Vás přišlo hodně a jistě si umíte představit, jak nás to potěšilo. Dětičky byly
samozřejmě zprvu zaskočené, některé nejmenší možná tolik lidí nikdy pohromadě neviděly, po chvilce ale
počáteční napětí opadlo a děti se opravdu snažily předvést vše, co se naučily. Věříme, že se naše vystoupení
líbilo a že si všichni odnesli jen hezké prožitky.
Některé děti se vystoupením rozloučily také s naší školkou, protože o prázdninách ji navštěvovat nebudou a
po prázdninách odcházejí do školy. To je pro nás každým rokem trochu smutné, dětem ale přejeme jen
úspěch v jejich nové škole! Některé děti ještě pokračují v docházce do mateřské školky v měsíci červenci ale
i ony se již brzy dočkají volna a relaxace s rodinném prostředí.
Všem dětem přeji prázdninové měsíce hlavně ve zdraví a štěstí v kruhu nejbližších, všem dospělým přeji
hodně odpočinku, pohody a načerpání nových sil do života, který je nejkrásnější právě ve společnosti našich
dětí. Zaměstnancům mateřské školy, jejichž práce si velmi vážím, děkuji za vše, čím v tomto školním roce
obohatili organizaci Mateřské školy Kublov a přeji příjemný, zasloužený odpočinek.
Marie Rumpíková, ředitelka MŠ Kublov
Z činnosti JSDH Kublov
Začal čas dovolených a dnů plných sluníčka a toto období přináší jak pro profesionální tak i pro dobrovolné
hasiče zvýšený počet událostí a to jak požárů, tak i dopravních nehod a jiných událostí. Od začátku roku i
naše jednotka zaznamenala nárůst událostí oproti předchozím rokům.
V roce 2016 měla naše jednotka za celý rok celkem 12 událostí a v letošním roce jich evidujeme 14.
Tato činnost klade na členy větší nároky na jejich odbornost a připravenost. Jak si občané obce Kublov,
mohli v poslední době všimnout, zvýšené aktivity hasičů na placu u hasičárny, kde provádí většinu svého
praktického výcviku. V měsíci březnu provedli výcvik pro zajištění minimální dodávky vody na požářiště a
to hadicemi ,,D“ a zmírnění tak škod napáchaných přebytečnou vodou dodávanou na požářiště. Dalším
zaměřením bylo hašení z mobilní plošiny LC17A na podvozku Avia a její nouzové ovládání v případě
poruchy na motorové jednotce vozidla.
Následně pak v měsíci květnu proběhl další praktický výcvik se zaměřením na hašení dopravního
prostředku. Za tímto účelem bylo zajištěno vozidlo, které bylo zapáleno a následně uhašeno několika
způsoby. Tento výcvik, byl velkým přínosem jak pro nové členy jednotky, tak i pro členy s několikaletou
působností v zásahové jednotce.
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19. 6. se 9 členů jednotky účastnilo praktického
výcviku plnění hasebního vaku pod vrtulníkem,
který se uskutečnil v obci Chyňava. Tohoto
výcviku se účastnilo 12 dobrovolných jednotek a
2 profesionální z okresu Beroun. Při tomto
výcviku si všichni ověřili své schopnosti a zjistili
jak je náročné tento úkol plnit. Už jen přílet
vrtulníku do určeného prostoru a pak co
nejrychleji a hlavně bezpečně naplnit vak o
obsahu 600 litrů a následné rychle a bezpečně
opustit prostor a umožnit bezpečný odlet
vrtulníku.
Po dopoledním výcviku pak
následovala ukázka hašení pěnou a to zařízením
POK.
V měsíci červenci proběhlo školení členů jednotky
zaměřené na obsluhu vysokozdvižné plošiny, kterým musí projít podle přepisů každým rokem a následné
proběhlo první školení vazačů břemen, kdy každý vazač musí být proškolen po dobu 8 hod. teorie a 24 hod.
praktického
výcviku
a
poté
písemným
a
praktickým
přezkoušením. I když si spousta
spoluobčanů myslí, že činnost
v jednotce je jednoduchá, ale tak
tomu dnes není. Nároky na
dobrovolné hasiče jsou větší a větší a
tak jejích výcvik musí být kvalitní a
pravidelný, proto jim patří velké
poděkování za jejich obětavost. Jak
dobře víte, naše jednotka je
v kategorii JPO III. a znamená, že
nezasahujeme jen v obci, ale
vyjíždíme do okolí, což jsou nedávné
zásahy v katastru obce Karlova Ves.
Naším posláním není jen zasahovat u
požárů a živelných katastrof, ale díky
bezplatnému převodu vozidla AD 14
Liaz od HZS Kladno, je jednotka
zařazena na vyprošťování havarovaných vozidel, tedy jejich následné vyproštění zpět na komunikaci jak
jeřábem, nebo navijákem, kterým disponujeme na vozidle.
Co říci na závěr, je poděkovat všem těm obětavým lidem, co jim není lhostejno utrpení druhých a na
úkor svých rodin a volna obětují svůj čas dobrovolným hasičům.
Martin Šmíd

Tradiční výjezd kublovských „Mopedistů“ na
Velíz o pouti 25. 6. 2017.
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CO JE ZA NÁMI A CO NÁS ČEKÁ
V neděli, 30. 4. 2017, jsme se setkali na Pálení
čarodějnic. Počasí nám přálo, a tak účast byla hojná.
Děti si vyrobily své čarodějnice, prolétly se na
košťatech a prošly se pavučinou. Nesmělo chybět ani
malé občerstvení a pečení buřtíků!
Den země, který se konal 7. 5. 2017 ve spolupráci s
Lesy České republiky, s. p., se též těšil velkému zájmu.
Na trase dlouhé 3,5 km čekala účastníky celá řada
úkolů. Na závěr si všichni upekli buřtíky, vyrobili
korále či odlili stopy zvěře.
Vzhledem k období prázdnin se uvidíme až na jejich
konci, kde se s nimi rozloučíme a přivítáme nový školní
rok.
Děkujeme všem za podporu a přízeň. Přejeme krásné prázdniny!
Věříme, že se sejdeme na dalších akcích v hojném počtu a těšíme se na vás!
KUBLOVÁČEK
"Dětský den s handicapem"
Se uskutečnil 26. 5. 2017.
I když ještě nebyl 1. červen, děti ze
speciální školy z Žebráku a Rakovníka už
královsky slavily. Studentky třídy 3. B
Gymnázia Joachima Barranda z Berouna
(Kateřina Štancová, Aneta
Tröglerová, Kateřina Bělohoubková,
Kateřina Landová, Denisa Pokorná a
Jaroslava Pytlíková) pro ně totiž v
královédvorské sokolovně připravily
soutěžní disciplíny a řadu překvapení. Byl
to výsledek ročních příprav v rámci
projektu „Kdo jiný“, který vyhlásila
organizace Člověk v tísni.
Dopolední program zahájily soutěžní
disciplíny, v nichž mohly děti osvědčit
svoji šikovnost a důvtip. Jednotlivá
stanoviště představovala motivy z
různých pohádek, a tak jste mohli
pochytat ryby v rybníčku společně s
vodníkem či míčky nakrmit hladového
vlka, aby nesežral Červenou karkulku.
Hostem dětského dne byla Jana
Tesařová, věnující se canisterapii.
Na závěr si děti mohly prohlédnout i
hasičský vůz dobrovolných hasičů z
Kublova, zkusit si hasičskou výstroj a
stříkat z hasičské proudnice. Těžko říct,
co děti z celého dne zaujalo nejvíce, ale
jejich nadšení nebralo konce.
Obrovské díky patří hasičům z Kublova.
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Tělovýchovná jednota Kublov
Připravila 6. května
2017 pro celkem 27
turistů výšlap nazvaný
„Skalní
útvary“.
Vycházelo
se
z Kublova Malé Louky
směrem na Dlouhou
skálu.
Účastníci
posvačili
u
skály
Maják, vylezli na další
buližníkové
skály
Bedlová, seznámili se
se zajímavou historií
těžby železné rudy
v této
oblasti.
Po
občerstvení u chatky
Buriánka následoval
výstup
na
skálu
Výrovka
s krásným
výhledem na Kublov.
V odpoledních hodinách byl prosluněný turistický den zakončen příjemným posezením na ranči ve Březové.

Druhá akce se konala 3. června 2017 za účasti 37 turistů v okolí Padrťských rybníků. Autobus nás dopravil
na parkoviště u Kolvína, odtud jsme se vypravili na prohlídku bývalého vojenského prostoru v okolí
Padrťských rybníků za doprovodu a se zajímavým odborným výkladem pracovníka CHKO Brdy pana Karla
Urbana. I tentokrát nám přálo počasí a všichni se vraceli domů s krásnými zážitky a novými poznatky.
***
ZO KSČM Kublov pořádá dne 2. září 2017 zájezd na Jižní Plzeňsko pod názvem ,,Zpět do historie“. Na
programu je prohlídka zámku Nebílovy, hradu Radyně, oběd ve Starém Plzenci a prohlídka zámku Kozel.
Cena za dopravu je 175,- Kč za osobu, za děti od 6 do 15 let 160,- Kč. Oběd a vstupné si hradí každý sám.
Přihlášky a zálohu ve výši 100,- Kč za osobu přijímá do 31. července pan Jaroslav Zíma na adrese Kublov
186 za Malou Loukou.
***
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Fotbalový klub TJ Kublov

V sobotu 24. června
se utkali fotbalisté
„ staré gardy“
s týmem
„mladých“
v přátelském utkání
na fotbalovém hřišti
za vydatné podpory
místních fandů
fotbalu zvítězili
„starší“ 5:2.

Suché máje
2. 6. 2017 pořádali
účastníci Suchých
májů
dětské
odpoledne.
Na
hřišti za Malou
loukou a lesíku
čekaly pohádkové
postavy, u kterých
děti plnily úkoly.
Poté si všichni
opekli buřty a svoji
odměnu si odneslo
63 dětí.
Dne 17. 6. 2017 se konaly již XV. Suché máje.
Ozdobené vozy tažené
dvěma páry koní, šatlava s
občerstvením, hudba, Kecal,
drábové, pekařky s čerstvými
buchtami a krojovaní dospělí
i děti procházeli Kublovem.
Zvali obyvatele i
návštěvníky k restauraci Na
Slovance, kde na svého
výherce čekaly 2prm dříví a
nazdobená suchá borovice.
Tady pak v podvečer svůj
průvod ukončili. Velikému
počtu přihlížejících diváků
zatančilo Českou Besedu 72
malých i velkých májovnic a
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májovníků, kteří sklidili
zasloužený potlesk. Všem
zúčastněným děkujeme.

Za májovníky
I. Ernestová a I. Luňáčková

***
Setkání s občany

Obec Kublov uspořádala před kublovskou
poutí tradiční Setkání s občany. Uskutečnilo se
v návaznosti na vernisáž obrazů v pátek 23.
června od 18. hodin v sále Na Slovance.

Vystoupil pěvecký sbor KUBR pod
vedením sbormistra Jindřicha Marka a
pěvecký sbor při ZŠ Broumy s učitelkami
Ivou Šimurdovou a Katkou Hořejšovou.
Jednu píseň zazpívaly oba soubory
společně. Sál se zaplnil více než 70
účastníky. Všem moc děkujeme a těšíme se
na vaši účast při dalších akcích,
pořádaných obcí Kublov i ostatními
složkami. Přejeme všem krásné léto,
prázdniny a dovolené.
Kulturní výbor OÚ Kublov
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